
ORASUL BREZOI, JUDETUL V ALCEA, 
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A Nr. 113 

Privitor la : constituirea comisiei orasenesti pentru recensământul general 
agricol, runda 2020 

Primarul orasului Brezoi, Judetul Valcea-Dl. Robert-Adrian Schell 

Având in vedere referatul nr. 1315/05.03.2020 întocmit de către secretarul 
general al orasului Brezoi, prin care se propune constituirea comisiei orasenesti 
pentru recensământul general agricol, runda 2020. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.22/2020 privind recensamântul general agricol din România runda 2020 
coroborate cu prevederile art 155 alin 1 lit.a şi alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin.1 litera b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, emite 
urmatoarea: 

DISPOZITIE: 

Art.l Se constituie comisia oraseneasca pentru recensământul general agricol 
runda 2020, în vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a 
recensământului general agricol care va avea următoarea componenţă: 

1. Schdl Robert Auriau, primarul orasului Brt:zoi-Pre~euinte; 
2. Sandu Nicolae, secretarul general al orasului Brezoi-Secretar; 
3. Miu Victorita, consilier, (comp.urbanism)-Membru; 
4. Balasel Maria Natalia, referent (agent agricol)-Membru; 
5. Popescu Gheorghe., consilier, (specialist agricol)-Membru. 

Art.2 Atribuţiile comisiei orasenesti pentru recensământul general agricol, 
runda 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
dispozitie 

Art.3 Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul primăriei precum şi pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro şi 

comunicată prin grija secretarului; 
- Institutiei Prefectului-Judetul Valcea; 
- comisiei judeţene pentru recensământul general agricol runda 2020; 
- membrilor comisiei; 

PRI 
Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secre~ar general u.a.t. J 
Nicolae San~ --J--L 



ANEXA LA DISPOZITIA NR . l13/05.03.2020 

ATRIBUŢIILE COMISI EI ORASENESTI BREZOI PENTRU RECENSAMANTUL AGRICOL , 
RUN DA 2020 

(Extras din OUG n r . 22/2020) 

Comisiile comunale , orăşeneşti , municipale, ale sectoarelor 
munic ipiului Bucureşti pentru recensământ răspund de efectuarea 
acţiunilor şi lucrări lor prevăzute în Programul general de organizare şi 
efectuare a recensământului , aprobat de către Comisia centrală pentru 
recensământ, şi au următoarele atribuţii : 

a) înaintează comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru 
recensământ , î n t ermen de 10 zi l e de la constituire, o copie a 
dispoziţiei primarului de cons tituire a c omi s iei şi procesul -verbal cu 
componenţa nominală a a cesteia , c oordonatele de contact ale membrilor 
acestora ; 

b) pregătesc, organizea ză, coordonează , controlează şi răspund de 
efectuarea lucrărilor de recensământ pe raza comunelor , oraşelor , 

municipiilor şi a sectoarelor municipiului Bucureşti , la t ermene le 
prevăzute şi potrivit instrucţiunilor Comisiei centrale pentru 
recensământ ; 

c) colaborează cu autorităţi l e admini straţiei publice locale pentru 
efectuarea lucrărilor pregătitoare a l e recensământului la : 

întocmirea listelor exploataţiilor agricole care vor fi 
recenzate , ale căror centralizatoare vor fi î naint ate comi siilor 
judeţene ş i a munici piului Bucure şti ; 

împărţirea unităţii administrativ-teritoriale în sectoare şi 
secţii de recensământ pe baza materialelor cartografice d i gitale (Harta 
României scara 1 : 50000 format vector , ortofotoplanurile realizate de 
ANCPI şi sectoar ele cadastrale rezultate ca urmare a activităţii de 
înregistrare si stematică) preluate de la oficiile de cadastru şi 
publicit ate imobiliară t eritorial e şi ina intarea acestora comisiei 
jude~~ne şi a muni c ipiului Bucureşti spre ver ificare şi aprobare; 

elaborarea lucrări lor de s ectori zare a teritoriului 
localităţilor , în conformitate cu nor mele apr obate de către Comisia 
centrală pentru recensământ ; 

s electarea ş i recrutarea pe rsonalul ui de recensământ , r eprezent at 
de recenzori, recenzori şefi şi coordonatori , din rândul specialiştilor 
agricoli , al special iştilor în economie, informatică şi a l te domenii , 
inclusiv funcţionarii publici de specialitate , precum şi din rândul 
pensionarilo r , studenţi lor şi a l altor categorii de persoane cu 
pregătire corespunzătoare, având cel puţin studii medii absolvite ; 

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 
asigurarea atât a spaţiilor de lucru şi a mijloacelor de comunicare 
necesare desfăşurării activităţii comisiei, cât şi a spaţii lor pentru 
păs trarea ş i ges tionarea material elor de recensământ , până la predarea 
lor către comis ia judeţeană ş i a municipi ului Bucureşti ; 

e) colaborează cu autori tăţile administraţiei publice locale şi iau 
măsuri în vederea actualizării r egistrului agricol , în conformita t e cu 
reglementările î n vigoare ; 

f) răspund de participarea recenzorilor , rece nzorilor şefi şi 

coor donatorilor la i nstructajele organizate în cadrul judeţului şi al 
muni cipiului Bucureşti; 

g) preşedinţi i comisii l or participă la şedinţele de anali ză a 
stadiului lucrări lor premergătoare recensământului, care vor avea loc la 
comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti; 

h) ·organizează acţiuni de popularizare a recensământului , pe baza 
programului primit de la comisia j udeţeană şi a municipiului Bucureşti 
pentru recensământ, s ublini ind importanţa, s copul, perioada şi modul de 



efectuare a recensământului, precum şi prevederile legale r eferitoare la 
confidenţialitatea datelor declarate de către respondenţi ş i d i spun 
măsuri pentru asigurarea , difuzarea ş i a fişarea material elor de 
popularizare t ransmise d e către comisia judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti; 

i) organizează r epart i zarea recenzorilor şi recenzo rilor şefi pe 
sectoare şi secţii de recensământ; 

j) controlează modul de efectuare, de către recenzori şi recenzori 
şefi a vizitei pre limi nare la exploataţiile agricole care vor fi 
recenzate; 

k ) veri fică dacă toţi recenzorii şi r ecenzori i şefi activează în 
cadrul sectoarelor , r espectiv secţiilor de recensământ, şi iau măsuri d e 
înlocuire a celor absenţi cu personalul de rezervă care a participat la 
instructaje; 

1) analizează zilnic , cu coordonato r i i , modul d e desfăşurare a 
înregistrării datelor, greutăţile întâmpinate şi stabilesc măsuri pentru 
remedierea lipsur ilor constatate, asigură i nterpretarea unitară a 
instrucţiunilor şi înregistrarea corectă a datelor în chest ionarele de 
recensământ ; 

m) informează comi sia judeţeană şi a municipiului Bucureşti despre 
stadiul înregi strării date lor din exploataţiile agricol e recenzate, 
precum şi despre situaţiile deosebite de natură organizatorică şi 
metodologică întâlnite pe teren; 

n ) asigură păstrarea în condiţii de securitate a întregului material 
de recensământ ; 

o) as igură protecţia şi securitatea personal ului de recensământ; 
p) urmăresc r espectarea d e către personalul de recensământ din 

teritoriu a confidenţial ităţii date l or în timpul înregistrării acestora ; 
q) predau comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti 

materialel e d e recensământ ; 
r) sprijină şi coordonează lucrările recensământului d e probă şi 

anchetei de control a recensământului; 

s) îndeplinesc şi alte sarci ni primite din partea comisiei judeţene 
şi a municipiului Bucureşti . 

Secretar general u.a.t. 
Robe Nicolae Sa~~ ~ 


